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וגרמנית,עברית ,כשפות  ערבית . שנה 20כבר מעל 5648רישיון " אני מורה דרך מוסמך מס

.  ועובד עם קבוצות נכנסות דוברי גרמנית 

.שנה 20מהנדס חשמל בעירית מעלות תרשיחא גם כמעט הייתי זה לפני 

לכן הצורך וההקפדה שתפקיד זה ,או כשגריר מול התיירים כשליחות מסוימת” מורה דרך " אני רואה בתפקיד 

,הידע ,המקציעות  ,יצליח ויהיה בעל משמעות צריכים להתארגן ולשפר את מעמדו של המדריך בכמה מישורים 

.ההתנהגות ו האמינות בהעברת המידע והחומר לתייר 

תנאי העבודה והשכר, למשל מול הסוכן המעסיק  וחברות הנסיעות ,לאגודת למורי דרך ישנם גם אחריות וחובות 

המאבק בניצול של המדריך במצבי מצוקה  כלכלית , של המדריכים הלא מוסמכים " בשוק השחור "המאבק ,

.מסוימת 

.ההתארגנות שלנו מוסיפה כבוד וכוח גם מול המשרדים השונים וכל המוסד האחר ים הנוגעים בדבר 

.בהחלט יש  לי רצון לעזור לשליחות הזאת של כלל מורי הדרך  ובפרט למדריכים הערבים

שיתוף פעולה ועבודה עם  ,גיוס יותר מדריכים לחברות באגודה ,בהחלט ישנם עוד רעיונות לחיזוק את האגודה 

.פורום מורי הדרך הערבים  וחיזוק מעמדם בהתאם לשפתם  ותרבותם  ומורשתם 

בהצלחה לכולם

אליאס
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אל הר אליעזר

.נשוי ומתגורר בעיר מודיעין64שמי אליעזר אל הר בן 

.התחנכתי בתיכון בבית הספר החקלאי בעין כרם, נולדתי וגדלתי בירושלים

.401את שרותי הצבאי עשיתי בפלוגת הסיור של חטיבת שריון 

השתחררתי  , התגייסתי למשטרת ישראל1978ל בסוף שנת "עם שחרורי מצה

תפקידי  , פיקוד ביחידות מודיעין וחקירות , שנות שרות במגוון תפקידי ניהול35ויצאתי לגמלאות לאחר 
.433האחרון ביחידה הכלכלית בלהב 

.השתחררתי בדרגת סגן ניצב

.לקראת סוף השרות למדתי קורס מורי דרך בירושלים

.כולל תו תקן,אני מורה דרך 2017מאז שנת 

יפים'סיורי ג, גמלאים, ועדי עובדים,מאז אני עוסק בהדרכות במערכת החינוך 

.ומשפחות

.אני חבר באגודת מורי הדרך2017מאז 

.של טיולים ולשלב את מורי הדרךפרויקטים פעילות אקטיבית של האגודה לקדם : החזון שלי

.לדאוג להעשרת הידע של מורי הדרך בתחומי העיסוק

.תוך שקיפות ושיתוף פעולה עם מורי הדרך, לפקח על ההתנהלות של האגודה

.יצירת שייכות למקצוע ושילובם של מורי דרך צעירים בהנהגה
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אסקולי בת שבע

I am Batsheva ASCOLI, Married Mother of 2.
I made Alyah from France in 2013, born in Taiwan from a traditional Chinese family. 
I've joined the association since I became Tour guide, and experienced with work situation on the market, 
the good and the bad…
I wish we can bring our best to our association and, together with all our colleagues empower and 
influence effectively: 
*Communication & PR 
*Create and develop projects and cooperation with tourism market partners (both domestic and incoming
market ) and put front the interests of our guides 
*Push MOT to put attention of our value-added,  to protect guide's right of working and security, also to 
prevent illegal/ disguise guiding.
*Helping future colleagues to success and become one of us.
*And specially for this difficult moment, we need to use the association's power to find the way out with
different organizations including MOT, to help our guides who are mostly in lack of work....

ילדים2-לאמא, קוראים לי בת שבע אסקולי. שלום .
הצטרפתי לארגון מאז שנהיתי מורה דרך . במשפחה סינית מסורתיתבטאיוואן נולדתי . 2013-עליתי לארץ מצרפת ב

.ויש לי ניסיון עם שוק התיירות במצבים טובים ופחות טובים
ונשפיע בצורה וייתן כוח , עם כל העמיתים שלנו , שלנו ושביחדלארגון אני מקווה שנוכל להביא את מיטב יכולותינו 

:יעילה בתחומים הבאים
ותקשורת  -PR

(הן פנים והן נכנסת)התיירות ושיתוף פעולה עם שותפים בשוק פרויקטים ופיתוח של בנייה 

הדרך הבטיחות  וזכויות העבודה של מורי ושיגנו על , על מנת שישימו לב לערך שלנוהתיירות על משרד ללחוץ 

חוקיתהדרכה בלתי שימנעו 

מאתנולעמיתים עתידיים להצליח ולהפוך לאחד לעזור 

על , התיירותכולל משרד ארגונים ביחד עם הארגון של הכוח צריכים להפעיל את , הקשים האלהובמיוחד ברגעים 

שרובם לא יכולים לעבוד, כדי לעזור למורי דרך שלנופתרון מנת למצוא 
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טוב-מזל ביסמוט

7078רישיון מספר ביסמוטטוב -מזל 

.מטפלת בפתרון בעיות שכר למורי הדרך או אי תשלום  מעסיקים למורי הדרך

כמו ארגון האופרציה לשינוע ארגזי מזון מדן ועד )בסיוע כלכלי עזרה : אחראית נושא הפרט
(.אילת

שפה נוספת נמצאת . פנים  ואקולוגית, נכנסת: מורת דרך בארבע שפות בכל סוגי התיירות
.בשפצור

והפונה מקבל מענה  או הפנייה לאדם הטפל בנושא  , מדברים כשיש בעיהשאתו אני האדם 
.הנדרש

.המגזריםאדיבות ועזרה הדדית בין מורי הדרך בכל : החזון שלי 
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בן דוד איתמר

רב  שלום 

ומדריך בעל ניסיון של  , 11844מספר רישיון 2015שמי איתמר בן דוד ואני מורה דרך מוסמך משנת 

ילדים  , ישראלים ותיירים: יש לי ניסיון עצום בהדרכה של קבוצות מכל הסוגים. שנים15-קרוב ל

אני מתגורר בירושלים ובעל רישיון  . יהודים ולא יהודים מכל הגוונים, קבוצות נוער וסטודנטים, ומבוגרים
.  דובר אנגלית וערבית. וניסיון ההדרכה שלי מתפרס על כל הארץ, אשכול

שהיא , בתקופת הקורונה ייסדתי עם חבריי הנאמנים את האגודה הישראלית לתיירות וירטואלית

לעשרות אלפי תיירים  וירטואליים טיולים 300-הדרכתי כ, מורי דרך46התאגדות לא רשומה של 

והעברתי יחד עם שותפי גדי שלושה מחזורים בני חמישה שבועות של , (ל"בעיקר מחו)וירטואליים 

ובמצטבר  ( 11.5.21)המחזור השלישי מסתיים בשבוע הבא . הווירטואליתהקורס להכשרה לתיירות 

ביחד הקמנו . כמעט כולם מורי דרך מוסמכים ומיעוט קטן של סוכנים, בוגרים לקורס200ישנם מעל 

שפות במצטבר שיכולים לקדם את ישראל ואת המוצר 15תשתית ראשונית של מדריכים דוברי 
.  הווירטואליתהתיירותי הישראלי באמצעות התיירות 

:  להלן מטרותיי בהצטרפות לאגודה

.  קורונה-לנסח חזון מעודכן לאגודת מורי הדרך לעידן הפוסט

איחוד האגודה עם מורשת דרך ושינוי השיח שהתדרדר למיטב התרשמותי למחוזות אישיים בלתי  
.  מקצועיים בעליל

.  הקמת קואליציות נכונות עם ארגונים מקצועיים וארגוני עובדים לשם קידום החזון המעודכן של האגודה

בעידן הדיגיטלי יש למורי הדרך שיתגברו על הפחדים מהטכנולוגיה  : ביחדהטכנופוביהמתגברים על 

בדגש על תחום התיירות  , מורי הדרך זקוקים להכשרות בתחום הדיגיטלי. משקל סגולי הולך ועולה
.  הווירטואלית

,  הפיכת האגודה לגורם דומיננטי בשיח הרחב יותר על עתיד התיירות הישראלית נוכח הסכמי אברהם
.  ונוכח שינויים רבים בדפוסי צריכת מוצרי תיירותהווירטואלית נוכח התפתחות עצומה במוצרי התיירות 
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ברק ראובןק"ב

,  דרך שלום רב. לחברת מורי4400: מס׳ חבר.005637426.23ברק ב״קראובן .1

ברצוני להציג שוב את מועמדתי למועצה ,3-2002שנה וחבר המזכירות בשנים 30הארגון מזה כחבר 

.  אני רוצה לייצג את מורי הדרך דוברי הגרמנית שאתם אני בקשר כמעט יומיומי. בכלל ולמזכירות בפרט

כלומר , לדבוק במטרה לשמה הוכשרנו, ניסיתי לשכנע את עמיתי מורי הדרך, במשך שנים רבות

מתעמקים , התיירים דוברי הגרמנית. להתרכז בהדרכה והעמקת הידע של תיירים במדינת ישראל

רבים מהם הם צליינים ששיא חלומותיהם הוא ביקור  . גאוגרפיה ובעיקר בארץ הקודש, בהיסטוריה
.בארצנו

חייבים להבין זאת ולא להיגרר לתאוות הבצע וכניעה ללחצם של הנהגים להיכנס , אנו כמורי דרך

אך  , לא אומרים מילה, התיירים שברובם הם מנומסים. לחנויות ומסעדות שהתשר קורץ לנו ולנהגים

אני נפגש עם הקבוצות  , שנות הדרכה30אבל גם אחרי , אולי אני ״דון קישוט״. נשארים עם טעם מר

כדי  , אינני חוסך זמן. בערבים ומנסה למלא את החסר ולהעמיק את הידע שלהם ביהדות ואקטואליה
.  ועמם אני שומר על קשר, שהתיירים יחזרו מאושרים לארצם

אנו  ” שאנחנו ״שגרירים של ישראל, רוצה להנחיל למורי הדרך הצעירים את ניסיוני הרב ושיפנימוהייתי 

הייתי רוצה לחזק את העקיפה באתרים ורק מורי דרך  . עושים את עבודתנו כשליחות עם ברק בעניים 

אני בטוח שמילאנו את הבטריות  , אחרי שנה וחצי יבשה שבה ישבנו בבית. מוסמכים ידריכו בהם

.  ובכוחות חדשים ורעננים נחזור להדריך
ברקב״קראובן , בריאות והצלחהבברכת 



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

בר אל אורי

במהלך שנת הלימוד הראשונה התגייסתי למשטרת  , י ותיירות"למדתי בבית ברל בחוג ללימודי א

עסקתי בכך באופן רציף כשלוש  , כדי לעסוק בהדרכת תיירים1980ממנה התפטרתי בשנת , ישראל
. שנים וחזרתי לשרות במשטרה

.החל בשוטרים ועד אורחים, בהדרכה לקהל רבגוני, בנוסף לתפקידי המשטרתי, במהלך השרות עסקתי

עברתי  , בתחום החקירות והמודיעין, תפקידי במשטרה היו במסגרת היחידה הארצית לחקירות הונאה

אסא כשר את הקוד האתי ' במסגרתו כתבנו בהנחיית פרופ)מ"פובהם , את כל  הקורסים המשטרתיים
.לימודים אקדמיים בוגר במדע המדינה ומוסמך בחינוך: ובמקביל(. למשטרה

עברתי לתיירות הנכנסת כאשר התאוששה  , עם פרישתי לגמלאות התמקדתי בעבודה בתיירות הפנים
.בה אני עוסק כיום, ל"התיירות מחו

וחבר בוועדת האתיקה של האגודה וכן  בוועדת האתיקה של משרד התיירות  , אני חבר מועצה כעשור
.במסגרת זו השתתפתי בכתיבת הקוד האתי למורי הדרך(. מינוי סטטוטורי)

נסיבות פוליטיות גרמו  , בניסיון לחוקק חוק תיירות חדש,  השתתפתי בדיונים רבים במועצה ובכנסת

אך הפקידים שעוסקים  , הפוליטיקאים שעסקו בחוק שינו את מקומם ומעמדם, לכך שירד מסדר היום

יש , עדיין בתפקידם ומעמדם ויתכן שינסו לקדם שוב את החוק בגרסתו המקורית, בחוק  יותר מעשור
.צורך בזיכרון ארגוני בכדי לעצור יוזמה זו

ולראשונה העוסקים בתיירות נכנסת לא יכלו להשתמש בגלגל  , משבר הקורונה פגע קשות במורי הדרך

על כך יש להוסיף כי ממשקים שהיו לאגודה עם  . ההצלה של תיירות הפנים אשר גם היא הושבתה

עובדה אשר תחייב את המתנדבים למועצת , ויש הכרח לשקמם, גורמי תיירות שונים נפגעו  בזמן זה
. האגודה להקדיש זמן רב לפעילותם

ומוכנים להקדיש רבות מזמנם  , הגורמים והממשקים, לכן יש צורך במורי דרך המכירים את הפעילות
.אני מתכוון לעשות זאת כפי שעשיתי בעבר, ומרצם

למענכם

אל-אורי בר
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גילה מנחם

,תואר שני גיאוגרפיה, מנחם גילה

מאז -ולכן , עובדי הוראהל מופקד על השתלמויות"שנה בקק25עבדתי 

לקחתי על עצמי לארגן סיורי העשרה למורי דרך במסגרת  , פרוץ הקורונה 
.מקווה להמשיך בהצלחה גם בקדנציה הבאה. האגודה
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,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

גרא צילה

:מציגה את מועמדותי לוועד אגודת מורי הדרך בישראל.12559' מסרשיון, ד"מו, צילה גראשמי 

:עבודה וניסיון מקצועי

,  של חברת למטייל" טיולי"בין היתר  הדרכה בארץ במסגרת . ארגונים ובודדים , ל לקבוצות"והדרכת טיולים בארץ ובחוארגון 
.ועודפאנזינג, איילה נסיעות, ץ"יב, א"בירושלים ובת" בתים מבפנים"ב

(יד שרה+ ד"מואגודת )תנועה מוגבליבהדרכת ד"מוקורס התמחות 

(בית העצמאות+ ץ"יב-משרד התיירות)בציונות ד"מוקורס התמחות 

(ץ"יב–משרד התיירות )בנצרות ד"מוקורס התמחות 

(929-ץ"יב–משרד התיירות)ך "להדרכה עם התנד"מוקורס התמחות 

2014-יד בן צבי -ד"מובוגרת קורס -מורת דרך מוסמכת  

.  עבדתי שנים רבות בבית חולים הדסה עין כרם  החל מאחות מהשורה ועד לתפקידי ניהול בכירים–בסיעוד  BA, מוסמכתאחות 

1996-ב" נתור"בוגרת קורס ב-ל  "ומלווה קבוצות לחומארגנת 

(איסתאכיום )היסתורכמנהלת תיירות פנים בירושלים בחברת עבודה 

ל בחברת נווה אקדמיה"כמנהלת שיווק טיולי חועבודה 

ניהלתי  . תפעול וליווי  טיולים ,בין היתר עסקתי בזכויות ותנאים וגם בארגון –(  אחיות1,700)ח של הדסה "ועד האחיות בבתיהר "יו

הסכם  . הכנסת והממשלה, משרד האוצר, מול משרד הבריאות2014ח של הדסה בשנת "את מאבק האחיות על הישרדות בתיה
.היטיב עם האחיות–ההבראה שנחתם לבסוף עם המדינה והדסה  

. דמיון מודרך, העצמה אישית, נומרולוגיה, רייקי, מנהל, מנהיגות, גישור: רבים בתחומים מגוונים כגון קורסים 

ציבור בבית דין לעבודהנציגת 

כנסים מקצועיים בתחום הסיעוד  ארגון 

:ופרסיםהתנדבות 

.ו "התנדבות בלשכה המשפטית של ויצ

.ח הדסה"ביה, פרס ייעול

ד"מווכישורים  העשויים לתרום לפעילותי בוועד אגודת יכולות 

ראש פתוח וחשיבה מחוץ לקופסא

יכולת לראות את התמונה הכוללת ולנתח אותה  

רעיונות ויכולת רתימה והנעה של אנשים לפעול  

כושר שכנוע 

אמפטיה ורגישות לפרט ולכלל, אכפתיות

יושר ויושרה

אשמח לפעול ולתרום  , במידה ואבחר–מכל הסיבות הללו 

.לתנאיכם   ולזכויותיכם תוך שיתוף ושיח פורה עם יתר חברי הוועד הנבחר,חברי ועמיתי  מורי הדרך  בישראל , לקידום שלכם

,רבה תודה 

צילה



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

דרעי יואב

כללי

.  סב לשתי נכדות, אב לשלוש בנות ובן, יקנעםמתגורר במושבה , 1954-יפו , יליד ישראל

השכלה

תואר ראשון בחינוך ובגיאוגרפיה  . ן"דרגת שחרור רס, שירות צבאי בחיל הקשר, אביב יפו-חינוך יסודי ותיכון בתל

(.האוניברסיטה העברית)תואר שני בעיתונאות ותקשורת , (בר אילן)

ניסיון מקצועי

ל "תפקיד אחרון סמנכ, 2014פרישה מוקדמת לגמלאות בשנת , "לאומי"בתום קריירה ניהולית ארוכה בקבוצת 

במקביל לכך עסקתי בהנחיית קבוצות ובייעוץ  "(. לאומי"חברה בת של )ישראלי -משאבי אנוש ומנהלה בבנק ערבי

,  2015בשלב הקמתה ותחילת ההרצה בשנת , "עתיד-לתת"ל עמותת "מינוי לסמנכ-אחרי הפרישה . ארגוני-פנים

.חלום ישן שהתממש, 2019מורה דרך משנת . תמיכה וליווי עסקים קטנים בבעלות נשים-מטרת העמותה 

פיתוח אישי

המרכז )קורס דירקטורים , הכשרת מנחי קבוצות, הכשרות ניהוליות ברמות בכירות-בתחומים ניהוליים ומקצועיים 

מעורבות  , במהלך כל שנות הקריירה. שלוחת חיפה, קורס מורי דרך בבית הספר לתיירות, (הבינתחומי הרצליה

.כלכלה וחינוך, פעילה עם עמותות וארגונים חברתיים בתחומי חברה

כישורים ומיומנויות

אישיים כמנוף  -מוקיר יחסים בין, בקיא במציאות ובחברה הישראלית על גווניה הרבים, חי את הארץ והמדינה

גמיש במחשבה ומעדיף בדרך , קשוב, תקשורתי, ...(לפעמים אף בהצלחה)מתמודד עם אתגרי החיים , להתפתחות

.  כנתיב יעיל ואפקטיבי, כלל את שביל הזהב

.קולנוע ומוסיקה, צילום, רכיבה באופני שטח, נסיעות וטיולים ברחבי הארץ והעולם–תחביבים עיקריים 

חזון אישי

חתירה , דרך עיצוב תרבות ארגונית וגיבוש אתיקה מקצועית משותפת, ביסוס המיצוב הגבוה של מורי הדרך בישראל

כדרך לשימור ופיתוח רמת  , תוך פעילות להגברת האכיפה וחיזוק מורי הדרך הפעילים, לשילוב ואיחוד כוחות

.ההדרכה בכל הרבדים



דף  מועמד למוסדות אגודת מורי הדרך בישראל 

היגאמורסי
48: גיל 

אלהיגאאבו כאוכב: מקום מגורים
תואר ראשון ניהול ושיווק : השכלה
2016מורה דרך מוסמך משנת : הכשרה

13244: רישיון' מס
ואנגלית, עברית, ערבית: שפות

0548851823: נייד
: מיל morsihija@gmail.com 

הבריתמנהל חברה שיווק בארצות הברית מנהל בית מלון מסעדה אישית מתרגם משרד ההגירה ארצות : קודםנסיון
יועץ משרד תיירות לתיירות אסלאם

.מתוך דחף לשליחות למען האינטרסים של כלל ציבור מורי הדרך ומורי הדרך הערבים בפרט: המועמדות שלי
:בתוך מוסדות האגודה אפעל למען

.חיזוק מעמד האגודה כנציג לגיטימי ויחיד של ציבור מורי הדרך (1
עבודהחידוש ההסכם הקיבוצי לאור ניסיון משבר הקורונה על מנת להגן ולעגן את זכויות מורה הדרך גם בעת (2

.וגם בעת משבר
.גיוס ושילוב מורי הדרך הערבים בשורות ובמוסדות האגודה כשותפים לכל דבר ועניין(3
והנרטיביםמורשתם , איגוד מקצועי והשתלמותי הולם למורי הדרך הערבים בהתאם לשפתם, מתן מענה מקצועי( 4

.שלהם
. לניסיוןחיזוק שיתוף הפעולה בין האגודה ופורום מורי הדרך הערבים כהמשך (5

לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

מורסיהיגא



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

צביהילמן

בלי )האמת שאני קצת נבוך שמבקשים ממני להציג את נפלאותיי אחרי שנים של פעילות חיובית 
(.  מוצר נדיר בארגון היום–שרבתי עם אף אחד 

.  האוניברסיטה העברית, בהשכלתי אני אקדמאי עם תואר בוגר בגאוגרפיה ומדעי המדינה

:  בעברי הייתי עובד מדינה ועברתי מספר תפקידים

.  במשרד העבודה הייתי ממונה על יחסי עבודה ומפקח ארצי על צווי הרחבה

(שני שרים)יועץ השר לענייני תעסוקת צעירים  

ממונה על המחלקה להעברת אזרחים לערי פיתוח

(היה כף גדול, יחד עם נתיבה בן יהודה)דובר המשרד ואחראי על יחסי ציבור 

.  מה שעזר לי מאד בתפקידי כאיש מוזיאון ישראל, כמו כן עברתי מספר קורסים בשיווק תיירותי

אין  . ל"במסגרת תפקידי במוזיאון הייתי ממונה על אגפי האירועים והקשר עם השוחרים בארץ ובחו
:בדעתי לפרט את מגוון הפעולות במוזיאון ואסתפק בשניים

לאומית שיזמתי-הפקה גדולה של תערוכת הפרחים הבין1991

פרויקט משותף עם קצין  , הרעיון לפתוח את המוזיאון לחיילים בימי ראשון לפני שובם למחנות הצבא
.'פרויקט שכונה תרבות יום א, חינוך ראשיי

(תיירות ומשרד העבודה)במסגרת האגודה סייעתי בנושאים הקשורים עם משרדי הממשלה 

הייתי מודאג במיוחד אחרי  . בצעתי כמה השתלמויות למדריכים בקשר לאירועים היסטוריים בירושלים

הקורונה על צמצום מספר החברים באגודה והצעתי להקים סקציה חדשה באגודה להחזרת המדריכים  

,  הוותיקים שלא עוסקים יותר בהדרכות מעשיות אך יש להם עניין להשתתף כמדריכים מסייעים

רבים  , וזה לאחר בדיקה בשטח, לדעתי. והשתתפות במערכת ההשתלמויות והאירועים של האגודה
.  אוהדים רעיון זה

הילמןצבי 



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

וייסברג אדריאן

וייסברג( אריה לב)אדריאן 

.שנים7חבר מועצה ומזכירות . שנים11מורה דרך מוסמך 

.מבקש את תמיכתכם לקדנציה אחרונה שלי

תלויים לחלוטין  ולכן הכנסותיי , על רכב אשכוללא, על אוטובוסיםאך ורק בתיירות נכנסת עבודתי 
.אין לי כל הכנסה אחרת מלבד כמורה דרך. בהסכם הקיבוצי

גדלתי באווירה של תנועת נוער ציונית שאין לה שיוך  , נולדתי באנגליה למשפחה ציונית מסורתית
.    שנה40נבחרתי כמזכיר התנועה עד אשר עליתי ארצה לפני , בתקופתי כסטודנט. מפלגתי

והפקה  למדתי מנהל עסקים והקמתי עסק עצמאי בשירותי דפוס וגרפיקה ,הוכשרתי כמהנדס ייצור 
..  שנה עד אשר יצאתי לקורס מורי דרך20אותו ניהלתי מעל , א"בת

סוכנים  4עם , בהדרכת קבוצות לימוד מקרא הם רוב תעסוקתיוניסיון רכשתי לימוד , בעשור האחרון
.  לתיירות נכנסת מארצות דוברי אנגלית

. ההתמחות שלי בעיקר בקבוצות אוונגליות וקתוליות

כולל לחידוש  , בשלוש שנים אחרונות אני מעביר השתלמויות שטח והרצאות בתחום שלי עבור האגודה

מורי דרך היום  120-יותר מ. אוונגלייםקורסים להתמחות בהדרכת 3בשנתיים אחרונות ריכזתי . רישיון
.בוגרי הקורסים

הרקע . יחסי האנוש טובים והוגנים הם בראש מעייני, בהתנדבות או בעסק, בכל תחומי הפעילות שלי
.הזה עזר לי בהדרכה והיום יותר ממחצית מהקבוצות שאני מדריך חוזרות

ופחות את מנהליההמשרתת רק את חבריה בחזון שלי לאגודה בריאה 

וניצול משאבים כספיים רק לטובת הכלל, טוהר מידות, חובה שקיפות מוחלטת בניהולבחזון שלי 

לדור הצעיר כדי אפעל לעזור. בהמשךצריך לקחת את השרביטאני מאמין גדול בכך שדור צעיר
.להכשירם לקחת את מושכות האגודה

כוח  מ להקנות לנו "אני מתחייב לפעול למצוא דרך עבודה משותפת של כל האגודות מול הרשויות ע
!מרבי

.ולא כהסתדרות אפלה, לאגודהאמתית אני מאמין בקדמה 



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

רביקזרם 

.סבא גאה מאד לשתי נכדות וזוהי רק ההתחלה, ילדים3נשוי ואב ל, 1956יליד , בן מושב חמד

בוגר קורסי פיקוד , שירות צבאי ביחידה מובחרת בתפקידי פיקוד, בוגר ישיבת בני עקיבא בנחלים

תחומי  , קשור עד היום בעבותות למערך המילואים. ג"קמ, חובשים, ח"טג, חבלה, סיור: במגוון תחומים

שנות ~ ועוד )ל שמונה שנים "בצהשירתתי. ותורת לחימה ומורשת קרבבים"מלשקליטת ומיון 
.12שנים ובעתודה עוד 4במשרד ראש הממשלה עוד כ ושירתתי( מילואים

תארים מתקדמים במחלקה להיסטוריה כללית , בוגר תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה
.במשולב בבר אילן ובבוסטון

הקמתי והייתי שותף לכתיבת , ולימודי ארץ ישראלח"השלבתחומי , עבדתי במערכת החינוך העל יסודי

וייעצתי למערכת המשפט  נקבעתי. נוהל הבטיחות לפעילות אתגרית ולנהלי ביטחון בתחום הטיולים
.הישראלית בתחום בטיחות בטיולים

ניהלתי את המחלקה  , "טיולי אתגר"הקמתי וניהלתי את חברת הטיולים האתגרים הראשונה בישראל 
ניהלתי את אחת מחברות התיירות הנכנסת הגדולות שפעלו בישראל  , לתרבות וחינוך בהסתדרות

CHRITIAN TOURS .ונהלים והליכים שפיתחתי שם , ניהלתי ופיתחתי את מרכז המבקרים בקומראן

.עומדים לשירותינו עד היום

. בהדרכה והעברת אהבת הארץ למטיילים בכל התחומים, החל מתנועת הנוער ועד עתה, עוסק כל חיי

מתינוקות של בית רבן ועד לקבוצות טיולי תרבות של האלפיון  , בעל ניסיון עצום בהדרכה בכלל הקהלים

בשנים האחרונות עוסק בעיקר בתיירות האקדמית הנכנסת ורואה בהעצמת תחום  . העליון העולמי
.פעילות זה כאחד ממנועי הצמיחה הגדולים של התיירות הנכנסת

רואה במיצוי היכולות חלק , פעיל שנים רבות לקידום מעמדו המקצועי וכישוריו ויכולותיו של מורה הדרך
.חשוב בחוויית התייר והמטייל בישראל

פועל בתחום  . עוסק בהקמת מאגר דיגיטלי כולל לשירותם של מורי הדרך בשילוב מסגרות שונות
.והעברתי סדנאות וימי עיון בשטח ובאמצעים דיגיטליים בתחומים מגוונים! בהתנדבות מלאה

לשיפור והגנה מקצועיים ולהכניס תחת  , שואף לאיחוד מלא של כלל העוסקים  בתחום הנפלא שלנו
.כנפי האיגוד המקצועי היציג את כלל המדריכים המוסמכים
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כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

(פריד)רזאק'עחג יחיא 

.4292רשיוןמספר . מורה דרך

.2119:ד,ת. 4040000תושב טייבה 

.מדעי הרוח התמחות היסטוריה. תואר ראשון

.0502992140:טל

fareed4292@gmail.com : מיל .
.ערבית עברית אנגלית: שפות

.מורה תיכון לשעבר

.חזון לתמוך במורה הדרך באמצעות האגודה בדרכים הבאותישלי

.שיפור מעמד מורה הדרך בכל התחומים על מנת למלות את תפקידו נאמנה(1

.שיפור יחסי עובד מעביד מבחינת תנאי עבודה שונים( 2

.תמיכה באגודה בניהול הסכמים קיבוציים(3

הנחלת ידע הולם למורה הדרך שיעזור לו לעמוד מול האתגרים העומדים לו בשטח וזה על (4

לנו שמורה הדרך ממלא תפקיד ראשי בעבודת  ידוע . ידי השתלמויות בתחומים נרחבים ושונים
.התיירות בכלל ובהוראת דרך בפרט

חופש אימונה ופולחן זה עקרון בל . שימת דגש על נושאי הדתות עם כל המשתמע מכך(5
.יעבור

.שיח בין דתי זהו מעקרונות היסוד שלי כאדם שגר במדינה דמוקרטית 

.האדם וחירותו כערך עליוןכבוד . שמירה על עקרונות הדמוקרטיה באשר היא( 6

.אני מקווה להצליח

mailto:fareed4292@gmail.comמיל
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כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

חי מוטי אפרתי
מידע אישי 

ל לתעודה  במדעי הדתות  "ולימודי חו,בוגר ומוסמך  מדעי הרוח והדתות באוניברסיטה העברית בירושלים  . מורה דרך מוסמך תושב הר גילה 
אני  . ל"ויהודה ושומרון ועזה וסיימתי בדרגת סא,בתפקידי פיקוד והדרכה בחיל השריון ,ל "בעבר עסקתי בעולם הייטק ובצה. במכון התאולוגי 

.  אני בעל רישיון ורכב ציבורי.  מדריך באנגלית ועברית
.ל של העמותה לקידום המסחר והתרבות ישראל סין"ברקע הציבורי אני המייסד והמנכ

העשייה שלי באגודה 
.ר "מ יו"גזבר האגודה וסגן יושב ראש ומ•
.ופיקוח על ההוצאות שלה והובלתה להתאוששות, טיפול במצב הכספי של האגודה במהלך משבר הקורונה •
הקמת מערך האבטלה והפיצויים של אגודת מורי תוך שימת דגש אישי לכל דורש וטיפול באלפי מורי דרך•
.פעילות שוטפת במשרדי האגודה •
.יזום והשתתפות במפגשים בין גורמי ממשלה שונים  להנהלת האגודה•
.השתתפות בפעילות אכיפה ובקרה•
.טיפול ושדרוג מערכת המחשוב במשרדי של אגודת מורי הדרך•
. טיפול ויזום בפרויקטים חדשים כמו  התנעת מערך הרצאות הזום של האגודה להיקפו הנוכחי•
.ייעול כל המערך העובדים של האגודה על ידי תכנית קיצוצים מותאמת לתקופת המשבר•
.הקמת מערך הגיוס לחברים מחדשים וחדשים לאגודה•
(.חברים275.)סיוע והקמת תא הסטודנטים של אגודת מורי הדרך והטחת קליטתם באגודה כחברים מן המניין בסיום הלימודים•

:איך בכוונתי לפעול באם אבחר שוב למועצת האגודה
שבחלקים ניכרים של אוכלוסיית מורי הדרך קיים חוסר  ,מתוך הנחה , תוכנת עבודה לשיפור הקשר בין מורה הדרך לאגודת מורה הדרך•

.בנוגע לפעילות האגודה למענם,שנובע בעיקר ממידע שגוי או חוסר שקיפות , אימון
.אפעל לשדרוג ההסכם העבודה הקרוב ולמען הוצאת צו הרחבה כללי•
ולחיזוק מאסיבי של הקשר עם  , בין רשות הטבע והגנים לאגודה, אפעל לחידוש הקשר אשר נותק למעשה בין משרד התיירות לאגודה•

.הלשכה לתיירות נכנסת
.  הקמת מחלקת בקרה ואכיפה באגודה שתפעל בעיקר בכל הקשור לתחום האכיפה ותפרסם מסרים קבועים על פעילותה•
.המשך שיפור בכל המעטה הטכני ושיפור אתר האגודה •
.אפעל להקמת קרן כספית למען סיוע ותמיכה למורי דרך נזקקים•
.המשך יצירת קשר עם גופים שונים שיפעלו למען מטרות האגודה ורווחת מורי הדרך•
( .לעשותואמשיך,עכשיוכמו שעשיתי עד )המשך סיוע למורי הדרך בהפניית עבודות מגופים שונים•

החזון שלי  
על ,שעושה השתלמויות מקצועיות ומגנה , מורות ומורי דרך נכבדים החזון שלי הוא אגודה חזקה שהיא  גם איגוד עובדים וגם איגוד מקצועי

למען רווחת  . פעילות שנועדה לממש את החזון הזה, זו באמת שליחות במשרה מלאה, בחזון שלי  חבר מועצה זו לא רק כותרת. החברים בה
.  מורי הדרך בישראל״

אני רואה זכות גדולה לפעול  : לסיכום
.למענכם באם אבחר
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כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

ישובעםחכמון

מתנדב  ..1ד "של הצנחנים ובבה202צבאי כלוחם וקצין בגדוד שירות , מקווה ישראלבוגר , בן כפר סבא

באגודה  חבר . היום באגודת מורי הדרך.אבשלום במכון , כפר סבאבעיר , ט"חלה, המוסכיםאיגוד , כרוני

אני  , אני עצמאי כל ימי חיי ובכל זאת. מעל עשר שנים עם קבלת תעודת מורה הדרך הצטרפתי לאגודה
.מאמין באיגוד מקצועי

לפני  . שנים30לכת מעל מיטיביומוביל קבוצת מטיילים מטייל. שנים12מורה דרך מזה כ 

רואה באגודה כארגון הדואג לחבריו  אני , שנים נבחרתי להיות חבר במועצת אגודת מורי הדרךכשלוש

מקצועית הן בסיורי חשיפה והן בקורסים שונים  להעשרה . הצעירים והמבוגריםוהוותיקים החדשים 

בשנה וחצי  . וההופך את החברים בו לחבורה וחברים לדרך המסייעים אחד לשני ולא רק בעת צרה 

, לא הבנתי אפילו מהו התפקיד אשר לקחתי על עצמיכי . נשמע קולילא , הראשונות להיותי חבר מועצה

עשיתי  , וחצי האחרונות בשל הנסיבות ומבלי שמישהו יבקש ממניבשנה . באתי כמעט לידי ביטויולא 

, סיוע מרשות המיסיםולקבלת , לרבים בהכוונה לקבלת דמי אבטלהסיוע , למען מורי הדרך ככל יכולתי

אותם פרסמתי  . דאגתי לרכז עבור מורי הדרך את ההרצאות במקום אחד, אוזן קשבת לכל בעיה ובכלל 

כן גם  .הייתי אחראי על חלק מסיורי החשיפה כן , ויעצתי ללא מעט מחברינו המרציםעזרתי . יום, יום
.נחשפתי לדברים שיש לתקן בנעשה באגודה

בקדנציה  . ומאוד חרד להאני מבקש להיבחר לקדנציה נוספת כי אני רואה ושומע את המתרחש באגודה

אני ארצה להעביר את הידע ואולי לשמש כחונך למצטרפים החדשים למועצה כדי שיבואו לידי  , הבאה

ר  "אשר תיבחר ותבחר יוהמועצה . ולהעלות חזרה את האגודה לדרך הטובה. ביטוי על פי כישוריהם
.המצב הכלכלי יאפשר זאתכאשר , ומזכירות יהיה עליה בבוא העת

את  מכיר , דיני עבודהיודע , התיירותמכיר את עולםאשר , לבחור אדם הפנוי לחלוטין מעיסוקים אחרים

ר  "שינהל את האגודה כמובן תחת הנחיות היוכדי . הישראליתמשרדי הממשלה ואת נבכי הבירוקרטיה
.המזכירות והמועצה

.  אני חושב שיש לפעול כי למורי הדרך יהיה גוף מייצג אחד אשר ידע לתת מענה לכל העוסקים במקצוע
.פנים ותיירות חינוכיתתיירות , תיירות נכנסת

חדשים וותיקים, אני מקווה שכולנו יחדיו נצליח במשימות המאתגרות למען כולנו
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כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

מלול אליהו–מילוא 

מידע אישי 
.משפטים והיסטוריה של עם ישראל, בעל תואר שני במדעי המדינה. גמלאי של משרד החינוך.מתנדב , אב לעשרה ילדים

מידע מקצועי
.  אני מורה דרך דובר עברית אנגלית בעל תוו תקן . שנים28עבדתי בהוראה כמחנך ומורה , ג"ברטעבדתי בניהול שמורות טבע ומחקר ביולוגי 

.והנהלת אגודת מורי הדרך, חבר מועצה2018משנת . ל”מלווה קבוצות בחו

העשייה שלי באגודה
:ר האגודה היוצא פעלתי במגוון תחומים"על ידי יו06/2020ל האגודה בחודש "מאז שקיבלתי בהתנדבות תפקיד רשמי כמנכ

מתן תפקידים לחברי המועצה כדי שיינתן מענה טלפוני למורי הדרך בכל התחומים•
בראשית הקורונהל"המלהקמתי חדר מצב ועדכון יומי משולחן •
לי משרדי הממשלה"בישיבות מנכ, הייתי נוכח כנציג רשמי בכל וועדות הכנסת•
. הקמתי צוות להכשרות שטח וזום שפעל ופועל בצורה מיטבית עד היום•

נבחרתי בשנה הכי מאתגרת למדינת ישראל בתחום התיירות, ר האגודה"נבחרתי כיו26/9/2020בתאריך 
פעלתי לצמצום והקטנת עליות האגודה•
בענףהתיירניםהקמתי ארגון גג של כל •
ולמשרד התיירות להתנעת תיירות הפנים, לאוצר, הכנתי והגשתי מספר מתווים למשרד החינוך•
בשיתוף לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הוכן מתווה כניסה לארץ•
שינוי חקיקה בצוו המעסיקים למען בעלי רכב אשכול לשינוי ומתן דמי אבטלהב"להיזמתי בשיתוף •
שקל שתכליתו העסקתם של מורי הדרך בשמורות טבעמליון10ג"לרטממתווה תיירות הפנים שרת התיירות העבירה •
יזמתי שיתופי פעולה עם ארגונים למתן סיוע בחבילות ובתלושי מזון למען חברי האגודה וכלל מורי הדרך בישראל שאני מיצגו•
.ופועל לשיתופי פעולה נוספים, פ עם בנק לאומי"הבאתי להכנסה משמעותית באמצעות שת•

אישי למועצהחזון
.מאמין בעבודה משותפת בביזור סמכויות להנעת תהליכים של חיזוק המקצוע והכרתו מול גורמים ממשלתיים ומסחריים, איש צוות•
רואה בראש מעייני את רווחת מורי הדרך ולפיכך פועל אני ליצירת פלטפורמות תעסוקה מול מעסיקים ומתן סיוע למורי דרך בכל תחום מול •

.הרשויות
.מאמין בהתחדשות וחשיבה יוצרת עובד ימים כלילות בהתנדבות כדי לייעל ולשפר את התרבות הארגונית באגודה•
.מאמין שאיגוד מקצועי גדול ומאוחד יוכל לאתגרים החדשים לאחר הקורונה מול הרשויות•
.מאמין בתרומה והתנדבות למען הקהילה ובעלי צרכים מרובים בפרט•

קורא לכם לתמוך בי ובהמשך  : לסיכום
כדי להצעיד  , ר האגודה "עשייתי כיו

.את האגודה להישגים קדימה
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.קדימה

מיכאל  ( מיקי)מלכה 

.יליד ירושלים ותושב כפר תבור, סב לנועם, 4-נשוי ואב ל, 56בן 

בכלכלה ולוגיסטיקה  ' בעל תואר א, ל"שנות שירות בצה22לאחר 

במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת בן  ' תואר ב, מאוניברסיטת בר אילן
.בלימודי גליל ממכללת תל חי' תואר ב, ש"גוריון ב

(.10105)1/2009-8/2010בוגר קורס מורי דרך ממכללת עמק הירדן 

בעיקר  , עיסוק מרכזי בהדרכת תיירות פנים באופן עצמאי ובשיתוף סוכנויות
".אורטל תיירות"

(.ITLA) ל "ל וחבר בארגון הישראלי למדריכי טיולים בחו"מדריך טיולים בחו

העצמת האגודה כגורם מייצג של כלל מורי  , השתלבות פעילה במועצה: חזון

אגודה חזקה . הדרך תוך הגדלת מספר החברים והשתלבות עם גופים נוספים

המייצגת את כלל מורי הדרך היא זו שתעמוד בחזית המאבק לשיפור מעמד 

מורה הדרך ותהווה גורם משפיע בחקיקה ותקנות הקשורות לעבודתנו בציבור  
.תנאים ומעמד, שכר, חיוניות, תפקיד: ובקרב הסוכנים
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.קדימה

מעוז משה  

...כולנו חכמים ונבונים ויודעים את התורה, כוונות טובותלכולנו באגודהמאמין שלי באשר לפעילותי העתידית האני 

-הגדרת מטרות

ככל שנתאחד  .פרגון ואווירת עבודה חיובית ,חיבור הדדי , שלום בינינו, בראש ובראשונה אפעל למען אחדות האגודה-1

אגודה . ייטבכך , ל"מגבה ופועל כראש חץ עם המנכ,ניצב , נהפוך לגוף המשדר בקול אחד ממוקד מטרות וברור, בתוכנו

.חזקה ומוצקה היא ערובה ליציאה לפעילות למען המטרות לשמן הוקמה

באווירה  , ומפרהמק רב לשיח אפעל . מחליש אותנופיצול . מייצגאפעל ללא ליאות למיזוג כלל מורי הדרך תחת גוף אחד -2

.חיובית עם מורשת וכלל הגורמים המייצגים את מורי הדרך

,  הוקמההאגודה  . נדה'ואגכיוון בניית . האגודהאפעל לחידוד מטרות , ל"בד בבד עם תיעול מרצי ויישום חזוני בתחומים הנ-3

.חיה ונושמת למען מורי הדרך באשר הם

ליטול על עצמי תפקידים בתחומי  התמחותי ובהם אוכל  ינחניד"מוהאני מאמין שלי הרואה באגודה גוף מייצג ופועל למען -4

,  לקויה ביותר כעתשהיא , מעורבות בבניית מערכת קורסי הכשרת מורי הדרך, כגון-לביטוי הברור ביותריכולותיי להביא את 

תיעול לעיסת חומר והקאתו במבחנים אלא חשיבה יוצרת  לא . לשינוי תפיסה מוחלט בכל הקשור לאופי הלימודפעילות 

אפעל נמרצות להעמקת הכשרת מורי דרך בתחומי  , כןכמו . מול קהלי יעד,ויצירתית כמורי דרך קופסתיתחשיבה חוץ ,

כהענקת כלים נוספים לתרמילי ,לתכנים ויעדים פחות מוכרים הרגשתם ברמת הכרות עם מסלולי טבע והן הן , הכרת שטח

.המשלבת מעוף וחוויה חשיבה . לתרוםההדרכה בתחומים בהם אוכל 

מתן יתר לגיטימציה  והכרה מצד גורמי התיירות  , העצמת מעמד האגודה כגוף מוביל ומייצג-חלק מהאני מאמין שלי-5

תוכל לפעול ביתר  , בלא ליאות על מנת שהאגודה תוכר וכפועל יוצאאפעל . ומתירניםגופים , משרדי הממשלה,הטיילות ,

האגודה לפעול בנחרצות  על . לסוגיההמניע את התיירות ככוח למען האדרת והעצמת מעמד מורי הדרך , בנחישות, שאת

,  הכרח להתחשב בדעותיה,לבנות לעצמה את המקום וההכרה , בקרב כל מקבלי ההחלטות, לסייע בכךהכול ואעשה 

מעצם היות האגודה מורכבת מהמקצוענים  , הן במישור הסיוע ומתן הגיבוי למורי הדרך בכל תחום והן, ופעליהאמירותיה 

יש  , האגודה היכולתבידי . פנים וחוץ, להשפעתה בתכנון ארוך טווח של בניית מערך עולם התיירותלדחוף , בתחומי התיירות

להעלותו יש , הינו משאב מוביל במדינת ישראל,להביא את מקבלי ההחלטות להכרה כי עולם התיירות , לדחוף נחרצות לכך

על האגודה לפעול להעלאת כל נושא , לתפיסתי, להתאימו למצבים שנוצרו לעידן של פוסט קורונה, מעלה בסולם העדיפויות

,  באמצעות המשאב וההון האנושי המעולה העומד לרשותה על סדר העדיפות הלאומי ולהעניק לטיילות, עולם התיירות

.לתיירות לסוגיה ובעיקר למורי הדרך את המקום המכובד והראוי

מעורבות יתר  ,פעילות , הן עידוד הצטרפות, הן מנטאלית, הן כלכלית, אפעל למען היטיב מצבם של מורי הדרך, לבסוף

,  מרצים, תמורת תשלום אשר יועבר למנחים, המומחים להעברת העשרהוהנגשתמורי דרך למומחים הנגשת, בעשייה

היא , עושה ומציגה הישגים,דוברת בקול רם ברור , מוצקה, אגודה מאוחדת...ולא אחרי חודשייםמידית ,מדריכי השתלמויות 

לתחושת להביא . יחזקוה והן כמנוף סיוע למורי הדרך ולעולם התיירות כולואשר , ערובה הן להצטרפות מורי דרך נוספים

.גאוות יחידה בעצם ההצטרפות והשייכות לאגודה

בברכת אהבת הארץ

מויש



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

משולם דניאל

.שנים8תקן מזה -שנים ומדריך תו4מזה דרך-מורה

.דרך-ועוסק בתכנון השתלמויות למורי,עובד בעיקר בתיירות פנים וטיולי שטח

בה " 'תיירות מתחדשת"והסיורים הגדולה בישראל בשם הדרך-מוריבקהילתאחד המנהלים

.ובסיוריםהוואטסאפדרך בקבוצות -חברים ולוקחים חלק מעל אלף מורי

בשנה האחרונה באגודה כחבר המועצה הקודמת הקמתי את מיזם תא הסטודנטים של 

ואף רכזי הקורסים )תלמידי קורסים בכל הארץ 250הדרך בה לקחו חלק מעל -אגודת מורי

במטרה להכינם לבחינות הסיום ולתת להם תחושה כי האגודה מהווה בית  , (עצמם

.מקצועיעבורם

באגודה בה לא היו  , 40דרך צעירים מתחת לגיל -בנוסף גייסתי לאגודה עשרות מורי
.במטרה שאלו שיהוו את דור העתיד של האגודה, צעיריםכמעט

הדרך  -גם לדור מורילהפוך את האגודה מזמינה ורלוונטית-החזון שלי לאגודה 

הדרך המבוגרים לתרום לצעירים מניסיונם והידע הרב  -כצעיר אני מצפה ממורי.הצעירים

..שלהם ולא לשים לנו רגליים

ובניית אגודה , לרוח חדשה וחדשנית בעידן החידושים והמדיהלשאוףמטרתי באגודה היא

מעורבות של האגודה בקורסים ורגולציה  . יוזמת מודרנית ולוחמנית למען המקצוע ויוקרתו

שקיפות כלפי כלל חברי האגודה על , הדרך תחת האגודה-איחוד כלל עולם מורי. שלהם

ובעיקר יותר מעשים , דרך קבלת ההחלטות ואף ההתנהלות הכספית, הנעשה בתוכה
.ופחות דיבורים גבוהיםאמיתיים



מעונין להיבחר 2910רשיוןמספר 1980מורה דרך משנת נובשמי משה 

המועצה ורואה את כחבר 

פעילותי בחיזוק מעמד מורה הדרך כלפי הגורמים הרשמיים שלצערי עיקר 

אינם מכבדים את חלקם 

לאגודבנוסף לכך אפעל כדי לצרף מורי דרך ובמיוחד חדשים , שלנו המקצוע 

ולבסוף והחשוב ביותר אשקיע את מירב המאמץ ביצירת ארגון גג לאירגוני 

ליצורהדרך על מנת מורי 

חזית אחידה במאבקים משותפים לטובת כלל מורי הדרך המוסמכים אלו 

בתיירות פנים העוסקים 

לאמונכםהעוסקים בתיירות נכנסת בכבוד רב מקווה שאהיה ראוי ואלו 

0522457408חסון נובמשה בברכה 

לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

משהנוב



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

נחמיאס ארנון

בוגר פסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן ותואר שני . אני מורה דרך מוסמך תושב לוד . שמי ארנון נחמיאס

2000מורה דרך מוסמך משנת . בעבר עסקתי בטיפול בשירות הציבורי והיום רק באופן פרטי. מאוניברסיטת חיפה

אני בעל רישיון ורכב .  אני מדריך באנגלית ועברית. . ישראלים ותיירות חינוכית, ומאז עובד בהדרכה תיירות נכנסת

.  ציבורי

:פעילותי עד כאן

.מעורב בפעילות האגודה כמשתתף 

.משתתף בכל הכנסים ובפעילויות האגודה

. אכפתי ממה שקורה לחברים באגודה ובפעילות האגודה

:בכוונתי לפעול באם אבחר למועצת האגודהאיך 

.ויכוחים בדרכי נועם, לשינוי האווירה ודרכי התקשורת בין מורי הדרךאפעל 

.אפעל להביא תכנים חדשים ושונים להשתלמויות מורי דרך במסגרת האגודה

.אפעל לשדרוג ההסכם העבודה הקרוב ולמען הוצאת צו הרחבה כללי

ולחיזוק מאסיבי של הקשר , בין רשות הטבע והגנים לאגודה, אפעל לחידוש הקשר הטוב בין משרד התיירות לאגודה

.עם הלשכה לתיירות נכנסת

הקמת מחלקת בקרה ואכיפה באגודה שתפעל בעיקר בכל הקשור לתחום האכיפה ותפרסם מסרים קבועים על  

.  פעילותה

.אפעל להקמת קרן כספית למען סיוע ותמיכה למורי דרך נזקקים

בין חלק ממורי  , ישנה בעיה של אימון, אבנה תוכנת עבודה לשיפור הקשר בין מורה הדרך לאגודת מורה הדרך

.  הדרך לאגודה וצריך לטפל ולשפר את זה

החזון שלי  

אגודה שפועלת . אגודה שהיא  גם איגוד עובדים וגם איגוד מקצועי. החזון שלי הוא אגודה חזקה שמיגנה על חבריה

.  הן במישור הפרטני והן במישור המקצועי, למען כלל מורי הדרך

דואגת למעמד  . מנהלת את זה מול כל הגורמים הציבוריים והממשלתיים, אגודה שדואגת לתנאי העבודה והשכר

.מורי הדרך ועושה השתלמויות מקצועיות

למען רווחת . פעילות שנועדה לממש את החזון הזה, זו באמת שליחות במשרה מלאה, חבר מועצה זו לא רק כותרת

.אני רואה זכות גדולה לפעול למענכם באם אבחר.  מורי הדרך בישראל



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

ראידנאסראללה

ראיד נסראללה: שם מועמד

62: גיל

נצרת  : מקום מגורים

תואר שני מדע מדינה: השכלה

2015מורה דרך מוסמך משנת : הכשרה

12575: רישיון' מס

בולגרית ואנגלית, עברית, ערבית: שפות

0542267808: נייד

 nasrallah.r@gmail.com: מייל
פעיל ומנהל בעמותות לשינוי חברתי ולמען  , ואיש פרסוםעיתונאי , מורה תיכון: ניסיון קודם

.זכויות המוחלשים באשר הם ומנהל תאטראות

מתוך דחף לשליחות למען האינטרסים של כלל ציבור מורי הדרך ומורי : סיבת המועמדות
.הדרך הערבים בפרט

:בתוך מוסדות האגודה אפעל למען

.מעמד האגודה כנציג לגיטימי ויחיד של ציבור מורי הדרך חיזוק(1

ההסכם הקיבוצי לאור ניסיון משבר הקורונה על מנת להגן ולעגן את זכויות מורה חידוש(2
.הדרך גם בעת עבודה וגם בעת משבר

.מורי הדרך הערבים בשורות ובמוסדות האגודה כשותפים לכל דבר וענייןגיוס ושילוב(3

איגוד מקצועי והשתלמותי הולם למורי הדרך הערבים בהתאם  , מקצועימתן מענה( 4
.שלהםוהנרטיבים מורשתם , לשפתם

התקופה לניסיון בין האגודה ופורום מורי הדרך הערבים כהמשך המשך שיתוף הפעולה(5
. האחרונה המוצלח

בהצלחה לכל הקולגות המעומדים והמועמדות



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

סאמרעואודה

הסכמתי למועמדות בבחירות אגודת מורי הדרך בישראל

עואודהסאמר:שם

50:גיל

כנאכפר :כתובת

2016ובעל תעודת הכשרה ממשרד החינוך משנת מוסמך מורה דרך 

12978:רישיון מספר 

מדריך בשפה העברית והערבית

0505964932:נייד

samer-awawdeh1971@hotmail.com:מייל
עובד גם כנהג אוטובוס בחברה פרטית

המועמדות שלי כשליחות לקידום מעמד מורי הדרך בכלל ובמגזר כפרט וחיזוק שיתוף  

הפעולה בין האגודה ופורום מורי הדרך הערבים שאני אחד מחברי הוועד למורי הדרך  
.הערביים

.בהצלחה לכולם



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

עקיבא איילת

.הנני מתכבדת להגיש את מועמדותי למוסדות אגודת מורי הדרך

היום מתגוררת בעמק יזרעאל  . ילידת העיר חיפה49,בת 

בעברי עובדת סוציאלית ופרסומאית

2015מורת דרך משנת 

וכן מתמחה בטיולי  וקולינריים סיורים עירוניים , גמלאים, תיירים : עובדת עם קהלי יעד מגוונים הכוללים
. נשים

גדלתי בבית בו אהבת ארץ ישראל ואהבת האדם היא ערך עליון

:הנושאים שחשוב לי לקדם דרך מוסדות האגודה ואם יבחר אפעל במרץ להשיגם 

למורי דרך העובדים עם תיירות פנים וחוץ  . הסדר משפטי  לשכר ומעמד מורי הדרך בישראל , ראשית
.  כאחד

" היוצאים מהכלל"עיגון ההסתייגות מכל . דרישה לאכיפה מאסיבית למדריכים ללא רישיון, שנית
".  מומחים בתחומם"ו

.  הדתות והסקטורים, לכל המינים–שוויון וייצוג הולם במוסדות האגודה 

. קידום רגולציה בתחום הכשרת מורי הדרך למנוע הצפה בשוק 

בניית  תדמית חדשה , למקצוע מורי הדרך דרך הכשרות וקידום מקצועי שלמורי הדרך" הכבוד"החזרת 
.  למקצוע

חשוב יהיה לי לשמוע ולהתייעץ עם מורי הדרך הנמצאים ופועלים בשטח למען טיפול בבעיות כלליות  
.  ואישיות

.  אפעל למען אגודה נקייה מאינטרסים אישיים וקבלת החלטות בשקיפות מלאה, בנוסף

!!!בהצלחה לכולנו

 

 



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

פלג גנית

.  מבקשת את אמונכם וקולכם. אני גנית פלג ממזכרת בתיה

ישפיעו על  , המציאות הביאה אותי להבנה כי הימים הקשים שאנחנו חווים. עם פרוץ משבר הקורונה

בחרתי להתגייס לפעילות סיוע לאגודת מורי הדרך , על כן. המקצוע שלנו באופן שיכול להיות מכריע
.  ולחבריה באופן אישי וכללי פעילות זו הינה בראש מעייני וממלאת ימים ארוכים מזמני

, לרכז,  ביסמוטטוב -ביחד עם מזל, ומיד לקחתי על עצמי, 2020נכנסתי למועצת האגודה בספטמבר 

במקביל לחלוקת חבילות ותלושים אני מסייעת לכל פונה . בעת הזאתמתן הסיוע למורי הדרךאת 

באגודה והן מחוצה לה פעמים לא מעטות קישרתי ,בהפנייתו למוסד או הדמות המתאימה שיוכל לסייע 
. בין מורי דרך למקומות עבודה ואני שמחה לבשר שאכן זה נשא פרי

.סייעתי לארגן את ההפגנות ולקחתי חלק בפגישות עם נציגי ממשל להטבה וקידום ענייננו

שחיקה בשכר ובתנאי העבודה שלנו הובילה אותי לחשוב שיש הרבה יותר מן המשותף מן המפריד 

בנינו לבין ארגונים אחרים ולכן אני פועלת למען שיתוף פעולה בעתיד שיחזק את ביטחונם הכלכלי 
.והתעסוקתי של כלל מורי הדרך בישראל 

והדאגה לזכויותיהם  חשיבות עליונה וערך  , בקירוב מורי הדרך מן העדות והדתות השונותאני רואה
. חשוב בערכי האגודה ופועלת למען ייצוגם במוסדות האגודה 

מתוך ההבנה בחשיבות  קידומם של מורי הדרך בשפות הזרותתחום נוסף שלקחתי על עצמי הוא 

מתווה ותוכנית להעשרה והכשרה של המדריכים בשפות השונות והגשתי , מיוזמתי, הכנתי.  הנושא
.ר אגודת מורי הדרך"ר לשכת תיירות נכנסת ולאלי מילוא יו"יו, פתאלאותה ליוסי 

.ולתאר את מצוקותינו, נעניתי לבקשה להופיע בתקשורת כנציגת האגודה, עוד

כדאי שאצטרף , של האגודהנכונה ותקינההבנתי שכדי להשפיע ממש על התנהלות , בחלוף החודשים
.על מנת להשפיע מבפנים, למועצת האגודה

מועצת אגודת מורי הדרך בכוחות  לריענון אני רואה חשיבות עליונה ! פעילותי הינה בהתנדבות מלאה
.היושרה והעזרה ההדדית, אמשיך לקדם בנחישות את ערכי השקיפות. בצעירים ובנשים, חדשים

אשמח לתמיכתכם בי שלכם גנית פלג 



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

(  יענקיק)יעקב מאיר פרלשטיין

מידע אישי

.מורה דרך מוסמך ומומחה לתיירות פנים( יענקיק) פרלשטייןיעקב מאיר 
.2019–2022מועמד למועצת מורי הדרך לשנת 

.אזרחים ותיקים' קב, מפעלים וסוכני נסיעות,עובד עם משרדי ממשלה, מדריך פעיל בתיירות פנים 
.  ועד היום2000-פעיל שנים באגודת מורי הדרך וחבר מועצה ומזכירות החל מתחילת שנות ה

במסגרת האגודה הפעלתי את נושא קידום יעדי תיירות חדשים בישראל בשיתוף עם עמותות התיירות  
בכל שנה השתתפו   .למורי דרך חברי האגודה ללא תמורה כספית ובדמי רישום מינימליים, בישראל

.ל"כאלף מורי דרך בסיורים הנ
מידע מקצועי

השתלמות הדרכה של , רישיון מומחה לתיירות פנים, רישיון של משרד התיירות–מורה דרך מוסמך 

.משרד התיירות בירדן
עבדתי  , טיולי משפחות, ארגוני גמלאים, משרדי ממשלה, ניסיון רב בתכנון מסלולי טיולים לגופים גדולים

.נוער באגד' עם קב
.הדרכה בשישי בטבע עם עובדי מדינה–חברת מקום , ל'קק, טיולי בית ברנר

חזון אישי

:נלחמתי ואמשיך להילחם עם חברי המועצה והמזכירות בנושאים הבאים
.תיירות נכנסת ורכב אשכול, הדרכה בלתי מוסמכת בתיירות פנים

.למען הסכמי עבודה וזכויות מורי הדרך
ליותר קשר ושיתוף פעולה בין המזכירות הנבחרת והמועצה

כנסים והרצאות, המשך הטיולים לחברי האגודה

לתיירות שהתעודה תכלול גם תו תקן ס'ביהאלחם למען מורי הדרך הצעירים שיסיימו בעתיד את 
.להדרכה במוסדות החינוך

.כי הם השורש והנדבך הראשון לאגודה של היום, לסיכום לשמור את מורי הדרך הוותיקים באגודה 
בתודה



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

קיסר אלירן

מתוך רצון להביא לשינויהגשתי את מועמדותי השנה למועצה

.מעמד מורי הדרך בישראלכי ניסיוני ויכולתי יתרמו באופן משמעותי לקידוםאני סמוך ובטוח

רוב הדרכותיי הם , ולכן מטבע הדברים, באנגלית ובצרפתית, 1988הנני מורה דרך מאז 
.בתיירות נכנסת

,  אירועי נטיעת עצים ותיירות' בין יתר כמנהל מח,ל בתחומי תיירות והדרכה"בקקעבדתי
.קורסים של מורי דרך בתל אביב ובנצרת, כמו כן ריכזתי כן שנים רבות בהצלחה

:אני מאמין יש לפעול למען
הגנה על זכויות מורה הדרך ותנאיו-מורה דרך במרכז .  1

הובלת מורי הרך לעולם חדש וחדשני. 2

ניהול הוגן ושקוף. 3

איחוד עולם מורי הדרך, 4

בקורסים השוניםולתלמידיםמעטפת למורי דרך חדשים 5.

חברים תנו לי את תמיכתם ותעזרו לקידום מעמד מורי הדרך בישראל

האיש שלך במועצת האגודה-אלירן קיסר 



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

גילישולץ

מספר  12569ומטיילת בכל ישראל מספר רישיון 30בת , ילידת ותושבת חיפה, שמי גילי
, גמלאים–עובדת בתיירות פנים, כחמש שנים מורת דרך מוסמכת305065765תעודת זהות 

יודעת לתת מענה גם להפקות גדולות יותר הכרוכות , ועדי עובדים בימי גיבוש, משפחות

נותנת מענה לכל פרויקט  , כחברת טיולים, בתכנון לוז לכמה אוטובוסים ובעלת ביטוח תואם
בעלת תואר –רקע אקדמי . תיירותי ומפעילה את מערך הטיולים השנתי עבור גופים מוסדיים

בעלת תואר שני בפיתוח וניהול משאבי תיירות בחוג . ראשון בלימודי ארץ ישראל וגאוגרפיה
דפי תוכן  390מעל , כותבת תוכן מקצועי לאתר האישי שלי–תיירות בלוגרית. לגאוגרפיה

ובהם כתבות עומק היסטוריות וכתבות פנאי ובילוי תיירותיות הסוקרות גם אזורי בילוי  
מוזיאון  , גלויותוץגלריה קב , קיבוץ יפעת–מלווה בימים אלו את -יועצת תיירות . ומסעדות

בעלת -מארגנת טיולים ומפיקת אירועים . קלאב-סרפ, רום חיפהויניל, האומנות היהודית

ביטוח תואם להוצאת ימי טיול והעסקת ספקי תוכן וחוויה באמצעותי ואף מיישמת זאת  
בהקשר התיירותי יזמתי הקמת  –ובדיגיטלניהול קהילות במדיה . בהפקות רבות משתתפים

/  מורי דרך וסוכני נסיעות 2000קהילה וכעת אחת ממנהלי קהילה מקצועית שמונה מעל 

תכנון ותיאום השתלמויות וימי חשיפה עם אנשי  . מארגני קבוצות שפעילים בעולם התיירות

,  עבור מכללת וינגייט , עבור בית הספר הארצי לתיירות, מקצוע מתוך הקהילה ומחוץ לה
במשך שנתיים עבדתי כיועצת שיווקית  –ובדיגיטלרקע במדיה . עבודה אגודת מורי הדרך ועוד

אגודה –החזון שלי לאגודה . ואינטראקטיבילעצמאים מטעם חברת לאוס מדיה ועיסקית

מייצגת אותם , שמורי הדרך כולם יודעים שהיא הכתובת שלהם, שמתנהלת בשקיפות

מטרתי באגודה היא להחזיר  . בשילוב במעגל העבודה, בהכשרה, מסייעת בפרנסה, ולטובתם

, החזרת היוקרה למקצוע. ותאת האמון בארגון על ידי שינוי תדמיתי בדגש על עשייה ושירותי 

שימוש במדיה בצורה . שמירה על בעלי הרישיונות והעצמתם ומאבק בהדרכה לא חוקית
.מקצועיות וייעול התהליכים



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

שושי ציון 

31בן  שושיציון 

תעודת זהות 

201523511

12055רישיון 

.שנים7תיירות פנים ובעל רישיון תו תקן מזה , דרך בתיירות נכנסת-מורה

.משפחות ומסעות של נוער, תיירים אמריקאים, ל"מדריך קבוצות סטודנטים מחו

.סטודנט לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ורב תחומי

".קהילת תיירות מתחדשת"דרך מטעם -בעל ניסיון בהעברת סיורים למורי

.מנהל תחום לוגיסטיקה ופרסום, מנהל פנים באגודת הסטודנטים-רקע ניהולי ומדיה 

.מדריכים40מנהל מועדון גלישה ומנהל צוות 

–החזון לאגודה 

רגולציה והשפעה בקורסי ההכשרה . מלחמה בלתי מתפשרת בתופעת ההדרכה ללא רישיון

פעילות לטובת חיבור מורי דרך לאחווה , הוגנות כלפי כל חברי האגודה, הדרך-של מורי

שקיפות  . הדרך תחת גג אגודה תומכת-חתירה לאיחוד עולם מורי, קולגיאלית תומכת
.חיבור של מועצת האגודה לשטח ולחברי האגודה, בהתנהלות הכספית של האגודה



לסיכום קורא לכם לתמוך בי 
,  ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

שפירא אורית

שלום חברים

אורית שפירא  שמי

.תל אביב-מתמחה ב יפו. מובילה סיורי עומק בכל הארץ-מורת דרך

מאוהבת בגלוי בהיסטוריה וארכיאולוגיה 

.ויודעת את ישראל

.פורצי דרך, ציונים, חלוצים. חסידים-רים מייסדי כפר"נצר לשושלת אדמו

,  בעלת תארים אקדמיים בארכיאולוגיה ואמנות

.  מעצבת גרפית ומפיקת דפוס, ברייסון'מטעם ג webmasterבעלת תואר

.ניהלתי מספר שנים את מרכז הלמידה וההדרכה במוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה
.חדשנות ושכלול פלטפורמות אינטרנטיות, שילוח בינלאומי-שעסקו בין השאר ב, עמדתי בראש מיזמים שונים

בשנים האחרונות אני מורת דרך

".סיורי מוחות"מבית TiyulimPoבעלת המיזם 

זאת מתוך ההיכרות האישית עם הצרכים והכאבים של כולנו , כעת החלטתי להתגייס ולעשות למעננו מורי הדרך

.בשטח
:למעןאפעל 

.גאה ושוויונית בעולם מורי הדרך, חדשה, רוח טובה

 .ארגון אחד חזק מאוחד לכל מורי הדרך בישראל
.העלאת קרנו ותדמיתו של מקצוע מורה הדרך

.שכר הוגן ועגינה בחוק וכן רגולציה ,שקיפות ,חדשנות
.סגור" מועדון חברים"ניצול פוטנציאל קהילת מורי הדרך כמנוף כלכלי ליצירת 

 .זיהוי ופיתוח הזדמנויות ושיתופי פעולה חדשים עבורנו מורי הדרך
.מעטפת משלבת נכונה למורי הדרך החדשים

קהילת מורי  , אני בטוחה שאוכל לתרום רבות לקהילתנו היקרה ,בהנעת תהליכים מורכביםניסיון ובעלת כיזמית 

.הדרך בישראל

"עוד אבנך ונבנית"בברכת
☺אורית 


